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Sekreterare i styrelser och nämnder

Följande ersättningar till förtroendevalda skall gälla from 2019-01-01
Ledamots och ersättares ersättning för sammanträdesarvode utgörs av 0,254% av
grundbeloppet per timme. Arvode för sammanträdesersättning betalas ut med lägst 4
timarvoden, för närvarande 708 kr. Omfattar sammanträdet mer än 4 timmar utbetalas 1
timarvode för varje ytterligare påbörjad timme, för närvarande 177 kr/ timme.
Regeln ”max totalt 8 timarvoden/dag” är borttagen.

Tjänstgörande och ej tjänstgörande ersättare erhåller sammanträdesarvode på
motsvarande ersättningsnivå som ordinarie ledamot.

Justeringsarvode utbetalas med 0,5 % av grundbeloppet, endast när särskild tid och plats
bestäms härför eller på särskild kallelse, ersättning för närvarande 349 kr. För
protokollsjustering som sker i anslutning till annan förrättning (sammanträde) utbetalas inte
ersättning. Ordförande erhåller ej justeringsarvode.

Restidsersättning utbetalas för varje restimme om avståndet från den förtroendevaldes fasta
bostad eller arbetsplats till sammanträdes- eller förrättningsplatsen överstiger 15 km enkel
resa. Påbörjad restimme räknas som hel timme, ersättning för närvarande 177 kr/timme.
Tiden mellan kl 00 och 06 inräknas inte i restiden.

Km ersättning utbetalas enligt kommunens reseavtal, om avståndet från den
förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger 6 km.

Med förrättning avses deltagande i enlighet med § 12 punkterna 1-12 (bestämmelser om
ersättningar till kommunalt förtroendevalda).

Ledamot, tjänstgörande ersättare och ej tjänstgörande har rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst pga av sammanträde eller förrättning.
Max ersättning per hel dag (8,34*grundbeloppet/260 normalarbetsdagar) 2241 kr/dag
Max ersättning per timme (8,34*grundbeloppet/260 normalarbetsdagar/8) 280 kr/tim

Grundbeloppet för 2019 är 69876 kr.

Förtroendevald som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst skall styrka faktiskt förlorad
arbetsinkomst på särskild blankett som tillhandahålles av Personalkontoret Lön och verifiera
detta på sammanträdesblanketten vid varje förrättning.

I de fall förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas skall beräkning ske efter senast uppgift om
taxerad inkomst eller aktuell SIG (sjukpenninggrundande inkomst) Dock lägst
(5,28*grundbeloppet/260 arbetsdagar = dagersättning) 1419 kr/dag ( 177 kr/tim )

Om förtroendevald erhåller intyg för förlorad arbetsinkomst från sin arbetsgivare gällande
heldag/timmar gäller detta tillsvidare eller så länge det inte blir någon förändring.
Finns ett sådant intyg på Personalkontoret Lön räcker det med att ange antal
ersättningstimmar på sammanträdesblanketten under förlorad arbetsinkomst.

Sammanträdesrapporten skall skrivas under av de förtroendevalda själva och attest av
behörig person.

Ytterligare upplysningar går bra att erhålla av Lönecenter, tel 83600.

